
De laatste tijd wordt er heel veel gecommuniceerd door 
de budgethoudersverenigingen rond PVF. Heel wat 
aandacht gaat naar het financiële luik van deze 
hervorming. Maar niet minder belangrijk zijn andere 
kerngedachten zoals de vermaatschappelijking van de 
zorg, de inclusieve gedachte, de zorg op maat en het 
empoweren van de personen met een beperking. 
Door deze gedachten maar vooral door de wachtlijsten 
in de gehandicaptenzorg, zijn er de afgelopen jaren her 
en der in Vlaanderen ouders zelf in actie geschoten om 
een oplossing te vinden voor hun kind. Deze ouders bouwen  een kleinschalige, 
collectieve woonvorm en/of dagbesteding voor hun kinderen met een beperking. De 
eigen regie voeren en solidariteit zijn hierbij fundamenteel. Via dit artikel willen we u 
kort laten kennis maken met enkele projecten, die de initiatiefnemers zijn van het 
Platform Ouder Projecten. 
 

1. Think Out of The Box: het Vriendenhuis 
Sinds 2012 wonen in het Vriendenhuis in Schilde 12 jongvolwassenen met een 

mentale beperking. Ze kenden elkaar van op school. 
Hen uit elkaar halen en op een wachtlijst laten staan 
was geen optie. 
Dit is het eerste ouderproject in Vlaanderen, dat 
moet overleven zonder structurele 
overheidsfinanciering. Zij zijn ook de inspiratie 
voor vele anderen in Vlaanderen, die hierdoor 
hoop krijgen op een toekomst voor hun kinderen.  
www.thinkoutofthebox.be 
 

2. Bindkracht 
Onze naam staat voor verbinding en kracht. Wij 
streven er naar om verbinding te maken met de 
kracht in ieder persoon.  Wij geloven er in dat, als 
we die krachten met elkaar verbinden, er heel veel 
mogelijk wordt in het leven en in het samenleven. 

Onze uitgangspunten hierbij zijn werken in eigen regie, vraaggerichtheid, 
solidariteit en inclusie daar waar wenselijk en mogelijk. Hiertoe zetten we sterk in 
op onze vrijwilligerswerking, bewoners-en ouderparticipatie en de  uitwisseling met 
buurt en samenleving. Het project ligt in Landen en zou in 2017 van start gaan. 
www.bindkracht.be 

 

3. Bijs 
Wij willen een familiale sfeer in een open huis, waar 
ouders altijd welkom zijn en mee instaan voor de 
dagelijkse werking. Daar krijgen wij, als ouders, de tijd 
om kwalitatief en onbezorgd met onze kinderen bezig te 
zijn. Bijs staat voor de schommelbeweging tussen de zorg 
in het Bijshuis en de zorg thuis en het blijvend 
voortduwen van onze 9 jongeren. Bijs begint eind 2016 
nog met de bouw in Sint-Niklaas. 
www.bijs.be 

 

Je kind een mooi 
toekomstperspectief bieden. 

Welke ouder droomt daar niet 
van? Alleen is deze droom iets 

moeilijker te realiseren 
wanneer je kind een mentale 

beperking heeft.   
(Think Out of The Box) 

Het vooruitzicht om op een 

wachtlijst te komen, is 

beangstigender dan onze 

vzw oprichten en de 

woning/zorg vorm te geven 

(vzw Bijs) 

http://www.thinkoutofthebox.be/


4. Honk 
Honk bouwt voor een vriendengroep van jongeren met een beperking een huis en 
een thuis in Leuven.  Ze voorzien ook in een zinvolle dagbesteding in en met de 

samenleving. Zo gaan deze vrienden en hun naasten de 
toekomst met een gerust hart tegemoet. Honk is 
momenteel al actief in het aanbieden van dagbesteding. 
www.honk.be 
 

5. Villa Vief 
Voor de financiering van het gebouw hebben we een 
investeerder, die ons project wil helpen oprichten. In ruil 
voor deze investering zullen alle bewoners huur betalen. 
Deze huur bedraagt ongeveer één derde van het inkomen 
van de bewoner. Woon- en leefkosten worden betaald 
door de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de 
integratietegemoetkoming. Villa Vief zal op termijn in 

Lokeren van start gaan. Eerst zijn ze nog op zoek naar extra jongeren. 
www.villavief.be 

 
In het verlengde van die kerngedachten heeft de Vlaamse 
overheid aan de ouderprojecten een juridische basis 
gegeven middels het Besluit van de Vlaamse Regering van 
25 april 2016. 
Concreet gaat het over VZW's die de zorg collectief 
organiseren voor hoogstens 15 personen met een 
beperking, waarbij de ouders of de familie tot de tweede 
graad de meerderheid hebben in de organen van de VZW.  

 

Dit is maar een opsomming van enkele projecten. Er zijn al 
meerdere projecten actief, in oprichtingsfase of in 
denkfase. Andere projecten mogen gerust aansluiten bij 
Platform Ouder Projecten om info, kennis,… uit te 
wisselen. 
  
Meer info: info@platformouderprojecten.be of 
www.gipso.be of via de site van bovenstaande projecten. 
 

Omdat we niet weten wie, 
wanneer PAB of PVF 

toegekend krijgt, is het 
noodzakelijk dat er een sterke 

solidariteit is tussen de 
bewoners. Alle toegekende 

budgetten worden 
samengelegd en gebruikt om 
voor de hele groep zorg in te 

kopen. 
(Villa Vief) 

Zo gaan deze vrienden en 
hun naasten de toekomst 

met een gerust hart 
tegemoet. 

(Honk) 

mailto:info@platformouderprojecten.be
http://www.gipso.be/

